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)י( ויצא יעקב  3על ידי שבשביל שרעות בנות כנע#
ֵל ְ ָח ָרנָה) :יא( וִַ ְפַע
ֵצא ַי ֲעקֹב ִמ ְ ֵאר ָ ַבע ַו ֶ
)י( ַו ֵ
בעיני יצחק אביו הל עשו אל ישמעאל ,הפסיק
'בנֵי
ָל$ִ ָ #י ָבא ַה ֶֶ %מ ו ִַ ַ&ח ֵמ ְ
ַ ָ"ק! ַו ֶ
העני #בפרשתו של יעקב וכתיב )לעיל כח ו( וירא
ָ( ְמ ַר ֲא ָֹתיו וִַ ְ ַ$ב ַ ָ"ק! ַהה*א:
ַה ָ"ק! ַו ֶ
עשו כי בר וגו' ,ומשגמר חזר לעני #הראשו:#
יע
'ר ָצה וְ רֹא! ַמ ִ ַ
ַחלֹ וְ ִהֵ+ה -ס ָ- ,מ ָ/ב ְ
)יב( ַו ֲ
ויצא יעקב מבאר שבע  3לא היה צרי לכתוב
ַה ָָ %מיְ ָמה וְ ִהֵ+ה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהי ע ִֹלי ְוי ְֹר ִדי !:
אלא ויל יעקב חרנה ,ולמה הזכיר יציאתו ,אלא
מגיד שיציאת צדיק מ #המקו עושה רוש  ,שבזמ #שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה,
יצא מש פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה וכ) #רות א ז( ותצא מ #המקו  ,האמור בנעמי ורות :ויל
חרנה  3יצא ללכת לחר) :#יא( ויפגע במקו  3לא הזכיר הכתוב באיזה מקו אלא במקו הנזכר
במקו אחר ,הוא הר המוריה שנאמר בו )לעיל כב ד( וירא את המקו מרחוק :ויפגע  3כמו )יהושע טז
ז( ופגע ביריחו) ,ש יט יא( ופגע בדבשת .ורבותינו פירשו לשו #תפלה כמו )ירמיה ז טז( ואל תפגע בי,
ולמדנו שתק #תפלת ערבית .ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל ,ללמד שקפצה לו האר; ,כמו שמפורש
בפרק גיד הנשה )חולי #צא ב( :כי בא השמש  3היה לו לכתוב ויבא השמש .כי בא השמש ,משמע
ששקעה לו חמה פתאו שלא בעונתה כדי שילי #ש  :ויש מראשותיו  3עשא #כמי #מרזב סביב
לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות .התחילו מריבות זו ע זו ,זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו,
וזאת אומרת עלי יניח ,מיד עשא #הקב"ה אב #אחת ,וזהו שנאמר )פסוק יח( ויקח את האב #אשר ש
מראשותיו :וישכב במקו ההוא  3לשו #מיעוט באותו מקו שכב ,אבל ארבע עשרה שני ששמש
בבית עבר לא שכב בלילה ,שהיה עוסק בתורה:
מסכת סנהדרין דף צה ע"א – ע"ב

רש"י

תנו רבנ :#שלשה קפצה לה האר; :אליעזר עבד ויצא יעקב מבאר שבע ויל חרנה  3אלמא בא
לחר #וכתיב ויפגע במקו שעדיי #לא הגיע לחר#
אברה  ,ויעקב אבינו ,ואבישי ב #צרויה .אבישי
שהיה עדיי #בבית אל .שהתפללו בו אבותי 3
ב #צרויה  3הא דאמר .#אליעזר עבד אברה 3
אברה ויצחק) ,אברה דכתיב ויעתק מש ,
דכתיב )בראשית כ"ד( ואבא היו אל העי,#
למימרא דההוא יומא נפק .יעקב אבינו  || 3דכתיב יצחק  3אי #מקרא בידי( .הרהר בדעתיה למהדר 3
)בראשית כ"ח( ויצא יעקב מבאר שבע ויל חרנה למקו  .קפצה ליה ארעא  3והיה ש מיד ,וקרא
מוכיח ,דכתיב ויפגע במקו שהמקו פגעו
וכתיב ויפגע במקו ויל #ש כי בא השמש .כי
ושקפצה לו האר; ונתקרב לו המקו  .הכי גרסינ
מטא לחר #אמר :אפשר עברתי על מקו
דבר אחר אי פגיעה אלא תפלה  3ונראה למורי
שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו? בעי
דהכא לא מיגרסא ה מילתא .בית אל  3זה
למיהדר ,כיו #דהרהר בדעתיה למיהדר  3קפצה
ירושלי  ,חר #חו; לאר; .כי בא השמש  3ויבא
ליה ארעא .מיד ויפגע במקו  .דבר אחר :אי#
השמש לא נאמר אלא כי בא השמש ,דמשמע
פגיעה אלא תפלה ,שנאמר )ירמיהו ז'( ואתה אל
תתפלל בעד הע הזה ואל תשא בעד רנה ותפלה שהיה דעתו לחזור כי עוד היו גדול ,כיו #שראה
כי בא השמש  3ל .#ויזרח לו השמש  3משמע
ואל תפגע בי .ויל #ש כי בא השמש בתר דצלי
השמש שהיה לו כבר שבא בשבילו כבר.
בעי למיהדר ,אמר הקדוש ברו הוא :צדיק זה
בא לבית מלוני ,יפטר בלא לינה? מיד בא השמש,
והיינו דכתיב ויזרח לו השמש ,וכי לו בלבד זרחה? והלא לכל העול כולו זרחה! אלא אמר רבי יצחק:
שמש שבא בעבורו זרחה בעבורו .ומנל #דכלה זרעיה דדוד  3דכתיב )מלכי ב' י"א( ועתליה א אחזיהו
ראתה כי מת בנה ותק ותאבד את כל זרע הממלכה 3 .והא אשתייר ליה יואש!  3הת נמי אשתייר
אביתר ,דכתיב וימלט ב #אחד לאחימל ב #אחטוב ושמו אביתר .אמר רב יהודה אמר רב :אלמלא לא
נשתייר אביתר לאחימל ב #אחיטוב לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט.
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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ליקוטי הלכות – הל' תפילת מנחה סימן ז'
ַחנ* ַנ ֲעבֹד
ר!צה ֶ ַAיְ ָקא ֲאנ ְ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ְַ ִ+$ז ָ$ר ְל ֵעיל$ִ ,י ה' יִ ְת ָ ַר ְ ֶ
]פד[ ִ$י ִע ַ&ר ָ$ל ַה ִ@&*נִ י ֵה ַעל יְ ֵדי ִא ְת ָע ָ
ר!צה ַל ֲעבֹד
ר* ה*א ֶ
ָיו ִא ָהיָה ַה ָ&ד! ָ ְ
מ!רנ* וְ ַר ֵנ* ְל ַכ ָ"ה ֵמ ֲאנ ָ
Cמר ֲאד!נֵנ* ֵ
*כמ! ֶ ַ
ע!ל ְ ,
א!ת! ִמ ֶBה ָה ָ
Cד ַל ֲעבֹד ֶאת ה' יִ ְת ָ ַר ְ ִ$י
ָד*ע ֶ ָ& ֶה וְ ָכ ֵבד ְמאֹד ְל ָה ָ
א!ת ָ וְ כ*'ֲ .א ָבל זֶה י ַ
י ְ
ֶאת ַע ְצמ! ְ ַע ְצמ! לֹא ָהיָה ָצ ִר ְ
!תינ*
Cמר* ַר ֵ
ֲב!דת ה' יִ ְת ָ ַר ְ ְ$מ! ֶ ְ
ר!צה ִל ְכנֹס ַע ַ
*ב ְפ ָרט ַעל ָ$ל ִמי ֶ ֶ
*מ ְת ַ%ֵ Dט ְמאֹדִ ,
ַר ִ
ֵצר ָה ָרע ִמ ְת ֵ
ַה ֶ
*ע ִמ ְֵ ,ע ָ,א,
ד!לי וְ כ*' .וְ ַעל ֵֶ ְ #$ה ְכ ֵר ַח ִֶ ְהיֶה ִס ַ
ִ 5ז ְכר! ָנ ִל ְב ָר ָכה ַעל ָDס*ק ִ$י ִהגְ ִAיל ַלעֲ(!ת ֶ ַָ Dט יָד! ִגְ ִ
ע!רר*ת ִמ ְַ ,מ ָEה
יכיֵ #איזֶה ִה ְת ְ
ָא ַ ֵ , ,וְ 'ַ Fעל ִDי ֵכְ #צ ִר ִ
ימנִ י ו ֲ
*ב ֱא ֶמת ַהֹ$ל ִמ ֶ" *+יִ ְת ָ ַר ְ ְ$מ! ֶ ָ$ת*ב ִמי ִה ְק ִַ A
ֶ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ,זֶה*
יכיִ #א ְת ָע ָ
י ַהֹ$ל ִמ ֶ" *+יִ ְת ָ ַר ְ וְ 'ַ Fעל ִDי ֵכְ #צ ִר ִ
ַעל ָ$ל ָDנִֵי ְ .וזֶה ִאי ֶא ְפ ָר ְל ָה ִביָ $ְ #לל ֵא ְ
ע!רר*ת
ָקר וְ ָח*ב ְמאֹד ֵא ֶצל ה' יִ ְת ָ ַר ְ ָ$ל ִה ְת ְ
'חר .וְ ַעל ֵ #$י ָ
ֵ
נִ ְפ ְלא!ת ְ@ ִמי ִֵ Aעי וְ ַכ ְמבֹCר ִמֶBה ְ ָמק!
*מ ְד ָר ִי
!תינ* ִז ְכר! ָנ ִל ְב ָר ָכה ִ ְג ָמ ָרא ִ
"*בא ַה ְר ֵה ְ ִד ְב ֵרי ַר ֵ
Cד ִמ ָ$ל ָמק! ֶה*א .וְ ַכ ָ
ע!רר*ת ֶל ָ$ל ָ
וְ ִה ְת ְ
ע!רר ִ ְת ִפ ָ,ה
ַאנִ י ֶא ְפ ַ@ח ָל ֶכ וְ כ*'$ִ .י ֵ@ ֶכָ ֶ Fהָ Cד ִמ ְת ֵ
ֶ 10ה' יִ ְת ָ ַר ְ ְמ ַב ֵ& ִמִ ְ( ָר ֵאל ְִ Dתח* ִלי ְַ $מ ַחט ִס ְד ִקית ו ֲ
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,א ַה ְר ֵה$ִ ,י ַה ָא ִל ֵָ Eהר ְמ ַסְ ִעי #א!ת! .וְ ַעל יְ ֵדי זֶה יֵ
ע!רר ֵ@ ֶכִ Fא ְת ָע ָ
ֲב!דה ֶ ֱא ֶמת ָ$ל ֶה*א ִמ ְת ֵ
ָוע ָ
ֲ(י ִמ ָ$ל
ח*די ַה ַ+ע ִ
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,א י! ֵתר וְ כ*' .וְ זֶה ִע ַ&ר ְ ִחינַת ַהִ ִ
*כמ! ֵכ #נִ ְמ ָ ְ ִא ְת ָע ָ
ע!רר ע!דְ ,
ל! ַֹ $ח ְל ִה ְת ֵ
"*בָ*$ַ ַ #נ!ת .וְ זֶה
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,א וְ כ*' ַָ $
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ִע ִא ְת ָע ָ
ַחד ִא ְת ָע ָ
ַה ְ@ ִפ!,ת וְ ָהעֲב!ד!ת ֶה*א ַמה ְֶ "ִ %תי ֵ
!תינ* ִז ְכר! ָנ
"*בַ #ל ַ" ְ( ִ$יל ְ ִד ְב ֵרי ַר ֵ
ִה ִGיג Cז ַי ֲעקֹב ְDָ ֶ $גַע ַ ָ"ק! ַהה*א ֶה*א ְמק! ַה ֵית ַה ִ" ְק ָ ,Aוְ ַכ ָ
*מַ #ה ַָ %מיִ יְ ַע ְ$ב*ה*.
ָהיב ְַ Aע ֵ@יְ Hל ִה ְת ַ,ֵ Dל ִ
וְה ִיב*ִ ,איה* לֹא י ִ
*Aע לֹא ִע ְ$ב*ה* ְָ ֶ $ע ַבר ָ ֵ ,
*מ ַ
Cמר* ַ
ִ 15ל ְב ָר ָכה ֶ ְ
*פגַע
*בCה ִל ְק ָראת! ָ
Cר; ָ
יה ַדר ,וְ ָק ְפ ָצה ל! ָה ֶ
Cמר וְ כ*' .יְ ִהיב ְַ Aע ֵ@יְ Hל ֵמ ָ
ַ
Cזיל$ַ ,ד ָמ ִט ְל ָ
ִאיה* ַעד ָח ָרִ #
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ְל ִה ְת ַע ֵ$ב ָ לֹא ָרצ* ְל ַע ְ$ב! ִמַ #ה ַָ %מיִ ַ ,עד
ַ ָ"ק! וְ כ*'ַ .היְ נ* ִ$י ָ$ל ְז ַמֹ,ֶ #א ָהיָה ל! ִא ְת ָע ָ
*בא ַה ָ"ק! ִל ְק ָראת! .וְ Cז ָרCה  ֶֹדל
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,א ְל ָק ְרב! ָ
ע!רר ִא ְת ָע ָ
ָתֶ #אל ִל! ַל ֲחזֹר ְל ָ ְ ,ו ֵת ֶכ Fנִ ְת ֵ
ֲא ֶר נ ַ
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,א וְ ִע ָ&ר! ַ ָ"ק! ַהֶBה ֶ ָ$ָ %ל
ֲ(ה ִא ְת ָע ָ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ֶ ַעל יְ ֵדי זֶה ַנע ֶ
ע ֶֹצ נִ ְפ ְלא!ת ִענְ יִַ #א ְת ָע ָ
פ*לי
ע!רר*ת ֵמ ִע ְמ ֵקי ִע ְמ ֵקי ְמק!מ!ת ַהִ ְ+
ע!רר*ת וְ ִה ְת ְ
ָד*ע .וְ Cז ִה ִGיג ְע ֶֹצ ַה ָGגָת! ֶ ַ ָ$ל ִה ְת ְ
ח*די ַַ $
ַ 20הִ ִ
ָקר ְמאֹד .וְ ַעל ֵC #&ֵ @ִ #$ז ְ@ ִפ ַ,ת ַע ְר ִבית ֶה*א ְ ִחינַת ִ@&* #זֶה ְַ ִ+$ז ָ$ר ְל ֵעיל:
ח!קי ְמאֹד ַ זֶה י ָ
וְ ָה ְר ִ
ָל$ִ ָ #י ָבא ַה ֶָ %מ$ִ .י ְDָ ֶ $גַע ַ ָ"ק! ֶ ָא ִל ְק ָראת! ְמק! ַה ֵית ַה ִ" ְק ֶָ Aה*א
]פה[ וְ זֶה וִַ ְפַע ַ ָ"ק! ַו ֶ
ָל$ִ ָ #י ָבא
יכת ַהָל*ת ִֶ ְהיֶה ִמ& ֶֹד ֶBֶ .ה* ְ ִחינַת ַו ֶ
יי ִֶ ְת ַק ֵ וְ Cז ִה ִGיג ע ֶֹצ ְמ ִריר*ת ֲא ִר ַ
ַה ִנְ יַָ #ה ְִ %ל ִ
*מ*בא ִ ְד ָב ָריו
ָ
!תינ* ִז ְכר! ָנ ִל ְב ָר ָכה
ֶפ ְ$מ! ֶ ְָ Aר* ַר ֵ
ירת ַהָל*ת ְג*ָ Fונ ֶ
ַ 25ה ֶֶ %מ ֶ ְ" ַר ֵ"ז ַעל ֶח ְ ַכת ְמ ִר ַ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ֲא ִפ*,
ַח ִיב*ת ִא ְת ָע ָ
ִז ְכר!נ! ִל ְב ָר ָכה .וְ ַעל ֵC #&ֵ @ִ #$ז ְ@ ִפ ַ,ת ַע ְר ִבית ַעל יְ ֵדי ֶ ֵה ִביC #ז ע ֶֹצ יִ ְק ַרת ו ֲ
!תיוִ ְ ,חינַת ַה ִ+יצ!צ!ת
ָ( ְמ ַר ֲא ָ
'בנֵי ַה ָ"ק! ַו ֶ
ֵמ ִע ְמ ֵקי ִע ְמ ֵקי ַהח ֶֹ ְ ֲא ֵפ ָלה וְ כ*' ְַ ִ+$ז ָ$ר ְל ֵעיל .וְ Cז וִַ ַ&ח ֵמ ְ
*ק ָ ָר
ֱל ְ
!תיו ֶ ֶהע ָ
ָ( ְמ ַר ֲא ָ
'בנֵי ק ֶֹד ְרֹא ָ$ל ח*צ!תַ ,ו ֶ
פ*ליֵ ֶ #ה ְ ִחינַת ִ@ ְ ַ@ ְֵ Dכנָה ְ
וְ ַהָ ְ+פ!ת ַהִ ְ+
ה!ריד ֶאת ַע ְצמ! ְל ָכל ַה ְמק!מ!ת
,א ְ ַמ ֲח ָ ָבה ִא ְת ָ ִריר* .וְ Cז וִַ ְ ַ$ב ַ ָ"ק! ַהה*א ֶ ִד!ה$ִ ,י ָ $
ְ ַמ ֲח ַ ְב@! ַה ְ& ָ
יע
'ר ָצה וְ רֹא! ַמִ ַ
ַחלֹ וְ ִהֵ+ה -ס ָ- ,מ ָ/ב ְ
*ל ַהעֲל!ת ַהָ ְ+פ!ת ִמ ָ . %וְ Cז ַו ֲ
מ*כי ַהְ ִ+ז ִָ $רי ְל ֵעילְ ,ל ָב ֵרר ְ
ַ 30הִ ְ+
ר*תא
ע!למ!ת ַעל יְ ֵדי ִא ְת ָע ָ
י ָל ֵצאת ִמ ְַ Aרָא ְל ַד ְרָא ְ$מ! ַ  . ,ָ I-וְ ַהֹ$ל ִ ְ ִביל ִ@&*ָ #ה ָ
Cד ָצ ִר ְ
ַה ָָ %מיְ ָמהָ ֶ .ה ָ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א.
ע!לי ְ ִחינַת ִא ְת ָע ָ
ִ
ְִ Aל ַת ָ@א ַAיְ ָקא .וְ ִהֵ+ה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקי ע ִֹלי וְ י ְֹר ִדי !ַ .מ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקי
ֵע ַעל יְ ֵדי ֶ ִ"& ֶֹד ָע ָלה ִמ ְַ ,מ ָEה ְל ַמ ְע ָלה
!רד ִמ ְַ ,מ ְע ָלה ְל ַס ַ
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,א ֶ ֵ
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקי י ְֹר ִדי ְ ִחינַת ִא ְת ָע ָ
Cכי ֶֶBה* ְ ִחינַת
%ה ִמ ְַ ,מ ָEה נִ ְב ָר ִאי ַמ ְל ִע!רר*ת ְִ Aקד ָ
ע!רר*ת וְ ִה ְת ְ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א$ִ .י ַעל יְ ֵדי ָ$ל ִה ְת ְ
ִא ְת ָע ָ
*ע ִמ ְֵ ,ע ָ,א ֶה*א
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ִא ְ@ ַער ְל ֵע ָ,א ,וְ Cז נִ ְמ ָ ְ ִס ַ
*ב ִא ְת ָע ָ
ַ 35מ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקי ע ִֹלי ִמ ְַ ,מ ָEה ְל ַמ ְע ָלהְ .
!ר ִדי ִמ ְַ ,מ ְע ָלה ְל ַמ ָEה ְל ַסְ ע! .וְ זֶה* ְ ִחינַת וְ ִהֵ+ה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקי ע ִֹלי וְ י ְֹר ִדי ! .וְ ַעל יְ ֵדי
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקי ַה ְ
ָד*ע .וְ Cז
ח*די וְ ַה ִ@&*נִ י ַַ $
ֲ(י ָ$ל ַהִ ִ
ר*תא ְִ Aל ֵע ָ,אַ ,על יְ ֵדי זֶה ַנע ִ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א ִע ִא ְת ָע ָ
ְֶ ִ+כ ָל ִליִ #א ְת ָע ָ
ֱל
ֲצ*מה ֶנע ַ
%ת! ָהע ָָד ְע ִ@י$ִ .י ֲא ִפַ *,י ֲעקֹב ִ ְקד ָ
Cכ #יֵ ה' ַ ָ"ק! ַהֶBה וְ Cנ ִֹכי לֹא י ָ
ֹאמר ֵ
יק; ַי ֲעקֹב ִמ ְ%נָת! ַו ֶ
וִַ ַ
ע!רר ֵמ ַע ְצמ! ַל ֲחזֹר ְל ָכאְ ִ+$ַ #ז ָ$ר ְל ֵעיל ,וְ Cז ָא
%ת ַה ָ"ק! ַהה*א ַעד ְֶ ִ+ת ֵָדע ִמ ְ@ ִח ָ,ה ע ֶֹצ ְקד ַ
ִמ ֶ" *+וְ לֹא י ַ
פ*לי #וְ ָכל
%ת ַה ָ"ק! ַהֶBה ֶ! ָ@ל*י ִ@&*$ָ #ל ַהָ ְ+פ!ת ַהִ ְ+ָל , ָ #וְ Cז ִה ִGיג ע ֶֹצ ְקד ַ
ַ 40ה ָ"ק! ִל ְק ָראת! ַו ֶ
!Iב ִרי#
פ*ליְ #מאֹד ֶ ְ
*בזֶה ִ@ ֵ&ְ #ל ַה ְכנִ יס ְ ֵלב ָ$ל ַהָ ְ+פ!ת ְלד!ר!ת ַעד ַה! ַהֶBהֲ ֶ ,א ִפַ *,הָ ְ+פ!ת ַהִ ְ+
ע!למ!תָ .
ָה ָ
Cר; ְ$ב!ד! ַרק
ק!מ יֵ ה' יִ ְת ָ ַר ְ$ִ ,י ְמלֹא ָכל ָה ֶ
ַא ִמינ* ֶ ַ ִ ְמ ָ
ֵדע* וְ י ֲ
ק!מ ֵאי #נִ ְמ ָצא ה' יִ ְת ָ ַר ְ ,י ְ
ֶ ִ ְמ ָ
ע!ל $ִ ,י ֶ ֱא ֶמת
*כל* ִל ְמצֹא ה' יִ ְת ָ ַר ְ ְ ָכל ָמק! ֶ ָ ָ
ָקר ְמאֹד וְ ֶ ְ
ע!רר*ת ֶ ֶָ ,ה י ָ
ֶע ָל ֵמ ֶה  .וְ ֶ ַ ַה ִה ְת ְ
ְֶ +
ע!רר ִ ְב ִחינַת
ָד ְע ִ@יֲ .א ָבל ִא יִ ְת ֵ
י!ד ַע ִמ ֶֹדל ַה ַה ְע ָל ָמה ְ ִחינַת וְ Cנ ִֹכי לֹא י ָ
יֵ ה' ַ ָ"ק! ַהֶBה ַרק ֶ ֵאינ! ֵ
נ!רא!ת
ְ
!+רא ַה ָ"ק! ַהֶBהִ ֶ ,ה ִGיג ע ֶֹצ
ֹאמר ַמה ָ
ירא ַו ַ
ר*תא ְִ Aל ַת ָ@א יִ ְז ֶ$ה ְל ָמ ְצא! וְ ַכְ ִ+ז ָ$ר ְל ֵעיל .וְ Cז וִַ ָ
ִ 45א ְת ָע ָ
' 'ַ Fעל ִDי ֵכ#
*בה ְל ָכל יִ ְ( ָר ֵאלְ .
ע!רר*ת ִל ְת ָ
*מ ָ %נִ ְמ ָ ְ ַה ִה ְת ְ
ַה ָ"ק! ַהֶBה ֶ ְָ ָ %ר ֵי ָ$ל ַהָ ְ+פ!תִ ,
יי
Cמר ֵאי #זֶה ִ$י ִא ֵית ֱאל ִֹקי ֶ ְ" ַר ֵ"ז ַעל ַה ַיִ ת ַה ְִ %ל ִ
ע!רר*ת ִמ ְַ ,מ ָEה ְַ ִ+$ז ָ$ר ְל ֵעיל .וְ Cז ַ
יכיִ #ה ְת ְ
ְצ ִר ִ
!תינ* ִז ְכר! ָנ ִל ְב ָר ָכהֲ ,א ָבל
Cמר* ַר ֵ
'ב ָר ָה ֶ ְ& ָרא! ַהר ְוכ*' ְ$מ! ֶ ְ
ִֶ ָנֶה ִ ְזכ*ת!ַ ֶ ,רק זֶה נִ ְק ָרא ַיִ ת לֹא ְְ $
!תינ* ִז ְכר! ָנ ִל ְב ָר ָכה .
Cמר* ַר ֵ
Cמר ִ ְל!ֵ ' #אי #זֶה' ֶ ְ" ַר ֵ"ז ַעל ַה -ח ְר ֶָ #ל ְנֵי ָ ִ@י ָה ִרא! #וְ ַה ֵ%נִ י ְ$מ! ֶ ְ
ַ
ֲדיִ  #לֹא ָאנ* ְל ִת&*נ!$ִ ,י
ֲדיִ ֵ ' #אי #זֶה'$ִ ,י ע ַ
ייֲ ,א ָבל ע ַ
ַAאי ִע ַ&ר ַה ִ@&*ַ #על יְ ֵדי ְ ִחינַת ֵית ַה ְִ %ל ִ
יע ֶ ְו ַ
ה!ד ַ
ְ 50ל ִ
יכיִ #מ& ֶֹד
*בזֶה ָר ַמז ֶ ְִ /ר ִ
יכי ִ@&*נִ י ַה ְר ֵה ַעד ֶ ְִ +ז ֶ$ה ִל ְב ִחינַת ֵית ֱאל ִֹקי ָ .
ֲדיִ ְ #צ ִר ִ
ִא ֵית ֱאל ִֹקי $ִ ,י ע ַ
ע!רר*ת ֶ ְַ ,מ ָEה וְ כ*' ְַ ִ+$ז ָ$ר
*ב ֵ@י ִמ ְד ָר!ת ַה ְר ֵה ֶ ֵה ִמ ְק ְָ Aמ ַעט ֶ ְִ ָ ,מ ְת ַק ְ ִצי$ָ #ל ִה ְת ְ
ֵס!ת ָ
ָ ֵ@י ְ$נ ִ
*בה ְַ ִ+$ז ָ$ר ְל ֵעילַ .עד ִֶ ָנֶה ֵית ֱאל ִֹקי זֶה ,וְ Cז יָ*ב* ַהֹ$ל ֶאל ה'
ְל ֵעילַ ֶ .על יְ ֵדי זֶה ַה ְר ֵה יִ ְזִ *$ל ְת ָ
Cמ:#
ָמינ* ֵ
וְ יִ ְת ַ@ ֵ&ַ #הֹ$ל ִ ְמ ֵה ָרה ְי ֵ

